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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
“จุฬาฯ-ม.กรุงเทพควาทองนํารวมกีฬาปญญาชน” 
 

ตเจือ ฉลามหนุมร้ัวจามจุรี โชวฟอรมสะทานสระ เหมา 3 ทอง แถมพังสถิติกีฬาปญญา
จุฬาฯ ทําเหรียญทองบี้กับ "แชมปเกา" ม.กรุงเทพ อยางสูสี ในศึกกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ย คร้ังที่ 34 "ราชพฤกษเกมส"  

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 34 "ราชพฤกษเกมส" เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่
ิงกันทั้งสิ้น 25 เหรียญทอง ปรากฏวา รดมยศ มาตเจือ ฉลามหนุมจากจุฬาฯ กวาดไปได
ทอง แถมพังสถิติกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยถึง 2 รายการ ชวยใหทัพนักกีฬาจาก
ําเหรียญทองเบียดกับ "แชมปเกา" ม.กรุงเทพ อยางสูสี มี 9 เหรียญทองเทากัน แตทัพนัก
วยน้ําไท เหนือกวาตรงจํานวนเหรียญเงิน โดยมีผลการแขงขันดังนี้  

 8 ทอง เดี่ยวผสม 400 ม.ชาย ทอง-รดมยศ มาตเจือ (จุฬาฯ) 4.38.78 นาที (ทําลายสถิติเดิม 
ที), ผีเสื้อ 200 ม.ชาย ทอง-รดมยศ มาตเจือ (จุฬาฯ) 2.07.22 นาที (ทําลายสถิติเดิม 2.09.79 
200 ม.ชาย ทอง-ดรมยศ มาตเจือ (จุฬาฯ) 2.24.08 นาที, เดี่ยวผสม 400 ม.หญิง ทอง-ณัชฐา
รกระจาง (ม.หอการคา) 5.07.58 นาที, ฟรีสไตล 100 ม.ชาย ทอง-สุริยา สุขสุภักดิ์ 

.81 วินาที, ฟรีสไตล 100 ม.หญิง ทอง-จิรธิดา ภิญโญโสภณ (ม.กรุงเทพ)  58.59 วินาที, 
.หญิง ทอง-ฤทัย สันทัดวัฒนา (มรภ.สวนดุสิต) 2.26.21 นาที, กบ 200 ม.หญิง ทอง-ทัศ
งโรจน  (ม.กรุงเทพ) 2.44.84 นาที  

6 ทอง ปนสั้นมาตรฐานทีมชาย ทอง-ม.กรุงเทพ 3,316 แตม, ปนสั้นมาตรฐานบุคคลชาย 
ิช  ฆองนําโชค (ม.กรุงเทพ) 1,123 แตม, ปนสั้นยิงเร็วทีมชาย ทอง-จุฬาฯ 1,858 แตม, ปน
ุคคลชาย ทอง-รณกร เรืองปญญาวุฒิ 542 แตม, เปาวิ่งทีมชาย ทอง-สจล. 1,252 แตม, เปา
ย พีรพล โชติไพบูลยพันธุ (ม.รามคําแหง) 516 แตม, กรีฑา ชิง 3 ทอง กระโดดค้ําหญิง 
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ทอง-อุบลรัตน หัสดี (มหิดล) 3.20 ม., ทุมน้ําหนักหญิง  ทอง-ศิวาพร วาระเพียง (ม.กรุงเทพ) 13.54 
ม., พุงแหลนชาย ทอง-นนทัช พลานุพัฒน (ม.ธรรมศาสตร) 65.36 ม., ดาบสากล ชิง 2 ทอง ฟอยล
บุคคลชาย พัฒนพงศ ศรีสวัสดิ์ (ม.เชียงใหม), เอเปบุคคลหญิง นันทา จันทสุวรรณสิน (ม.กรุงเทพ)  

 ยูโด ชิง 6 ทอง รุน 55 กก.ชาย ทอง-ณัฐวุฒิ โพธ์ิศรีแกว (ส.การพลศึกษา), รุน 57 กก.หญิง ทอง-วัน
วิสาข ทรงประดิษฐ (ม.ศรีปทุม), รุน 66 กก.ชาย ทอง-ภราดร สายบัว (ม.ศรีปทุม), รุน 45 กก.หญิง 
ทอง-วราภรณ  เพ็ชรคง (ม.สยาม), รุนโอเพนชาย ทอง-ธนพล ไพสิฐสวุรรณ (ม.เชียงใหม), รุนโอ
เพนหญิง ทอง-นิรมล พรมแตง (ม.เกษมบัณฑิต)  

 ฟุตบอล รอบแรก ทีมชาย มรภ.รําไพพรรณี ชนะ ม.หาดใหญ 5-0, ม.แมฟาหลวง ชนะ 
มรภ.นครศรีธรรมราช 3-1, ม.หอการคาไทย ชนะ ม.บูรพา 2-0, ม.มหาสารคาม ชนะ มรภ.บุรีรัมย 5-
2, ว.กรุงเทพธนบุรี ชนะ ว.เซาธอีสทบางกอก 5-0, มทร.ธัญบุรี ชนะจุดโทษ มทร.อีสาน 11-10 (ใน
เวลาเสมอ 2-2), มรภ.หมูบานจอมบึง ชนะ ว.บัณฑิตเอเชีย 4-3, มรภ.เชียงใหม ชนะจุดโทษ 
มรภ.พิบูลสงคราม 4-3 (ในเวลาเสมอ 0-0), ทีมหญิง มรภ.นครสวรรค ชนะ มรภ.บุรีรัมย 14-0, 
ม.เกษตรศาสตร ชนะ ม.บูรพา 4-0, มรภ.เทพสตรี ชนะ ม.มหิดล 8-4, ม.รัตนบัณฑิต ชนะ มศว 3-2, 
ส.การพลศึกษา ชนะ ว.นอรท-เชียงใหม 2-0  

 บาสเกตบอล รอบแรก ทีมชาย มรภ.ไลยอลงกรณ ชนะ ม.ทักษิณ 81-55, จุฬาฯ ชนะ ส.การพล
ศึกษา 74-69, ม.ศรีปทุม ชนะ สจธ.62-50, ว.นอรทกรุงเทพ ชนะ ม.สงขลานครินทร 107-73, 
ม.เซนตจอหน ชนะ ม.นเรศวร 97-48, มศว ชนะ ม.อุบลราชธานี 113-47, ทีมหญิง มศว ชนะ 
มทร.อีสาน 104-36, ม.เกษมบัณฑิต ชนะ มรท.พระนคร 64-33, ม.ธุรกิจบัณฑิตย ชนะ ม.รังสิต 55-
48, ม.ขอนแกน ชนะ ม.มหิดล 58-52, ม.กรุงเทพ ชนะ ม.เชียงใหม 95-36, ม.ศรีปทุม ชนะ 
มรภ.นครสวรรค 61-32  

 วอลเลยบอล รอบแรก ทีมหญิง มศว ชนะ ม.สยาม 3-0 เซต, ม.ธรรมศาสตร ชนะ ม.ทักษิณ 3-0 เซต
, ส.การพลศึกษา ชนะ มรภ.อุบลราชธานี 3-1 เซต, ม.อุบลราชธานี ชนะ ม.มหาสารคาม 3-0 เซต, 
ม.รังสิต ชนะ มรภ.นครสวรรค 3-0 เซต, ม.รัตนบัณฑิต ชนะ ม.มหิดล 3-0 เซต, ม.ธุรกิจบัณฑิตย 
ชนะ ม.เชียงใหม 3-0 เซต, ม.กรุงเทพ ชนะ ม.หาดใหญ 3-0 เซต  

 ทอง เงิน ทองแดง  

ม.กรุงเทพ 9 6 7  

จุฬาฯ 9 4 2  

ม.เชียงใหม 3 8 7  

ม.ศรีปทุม 3 1 4  
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สจพ. 2 2 1  

ม.รามคําแหง 2 1 2  
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